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Pauta Aprovada 
 

Os trabalhadores da empresa EQS, 
reunidos em assembleia geral no dia 15 
de maio, aprovaram a Pauta de 
Reivindicações da categoria para 
2019/2020. O Sinttel-DF já 
encaminhou correspondência à 
empresa e espera que as negociações se 
iniciem o mais rápido possível, uma vez 

que a data-base da categoria é 1º de junho.  
 
         É importante lembrar que a participação efetiva dos 
companheiros na Campanha Salarial fortalece o Sinttel-DF na mesa 
de negociações. Sendo assim, quanto maior a participação da 
categoria mais chances a gente têm de conquistar um ACT com 
reajustes dignos nos salários e nos benefícios sociais. TODOS OS 
TRABALHADORES ESTÃO DE PARABÉNS PELA PARTICIPAÇÃO NA 
ASSEMBLEIA. ESTAMOS JUNTOS! 

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020 
DOS TRABALHADORES DA EQS 

Direitos não são favores, são conquistas coletivas! 

FILIE-SE! 

http://www.sinttel.org.br/


 

Pauta de Reivindicação dos trabalhadores da EQS – ACT 2019/2020 
 

01 – Reajuste de 100% do INPC mais 5% de ganho real sobre os salários praticados 
em 31 de maio de 2019. 
 
02 – 23 vale alimentação no valor de R$ 35,00 sem participação do trabalhador; 
 
03 – Cesta Básica de R$ 400,00 
 
04 – PPR 2019 no valor de 1,5 salário base; 
  
05 – Pagamento de condutor autorizado de R$ 350,00 por mês; 
 
06 – Reajuste dos alugueis dos veículos; 
 
07 – Vale transporte em dinheiro; 
 
08 – Local para descompressão com banheiro; 
 
09 - Manutenção das demais cláusulas econômicas em 100% do INPC mais 5%; 
 
10 – Manutenção das demais clausulas do ACT. 
 
11 – Viajem a trabalho acima de 100 Km pagamento de 01 ticket de almoço, caso o 
trabalho se estenda após as 18:00hs terá um acréscimo de 01 ticket de jantar, por 
cada dia trabalhado. 
 
12 – ACT com validade de 2 anos exceto as cláusulas econômicas que serão 
ajustadas anualmente. 
 
13 – Pagamento de anuênio. 
 
14 – Auxilio Farmácia 
 
15 – Manutenção das demais clausulas do ACT. 
  
16 – Renovação da frota dos veículos da empresa. 
 


